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Περίληψη	

Βασικός	σκοπός	της	παρούσας	εισήγησης	είναι	να	καταδείξει	την	παιδαγωγική	αξία	του	συνδυασμού	

των	 παραμυθιών	 –φανταστικών	 διηγήσεων	 που	 ψυχαγωγούν	 και	 ταυτόχρονα	 απομακρύνουν	

αφηγητή	 και	 ακροατές	 από	 την	 πραγματικότητα–	 με	 την	 πρακτική	 άσκηση	 των	 μαθητών	 στη	

λογοτεχνική	 γραφή,	 με	 στόχο	 αφενός	 να	 αναπτύξουν	 τη	 δημιουργικότητά	 τους	 και	 αφετέρου	 να	

γίνουν	 επαρκέστεροι	 αναγνώστες	 μέσω	 της	 πιο	 βιωματικής	 δραστηριότητας	 στο	 χώρο	 της	

λογοτεχνίας,	της	συγγραφής.		

Στην	 εκπαιδευτική	 διαδικασία,	 το	 παραμύθι,	 πέρα	 από	 την	 αισθητική	 απόλαυση,	 τη	

διεύρυνση	της	φαντασίας	και	τη	συνθετική	αντιμετώπιση	της	ζωής,	γίνεται	ένας	ακόμη	δίαυλος	για	

τη	 γνώση,	 τη	 δημιουργία	 και	 τη	 γνωριμία	 του	 παιδιού	 με	 τη	 σύγχρονη	 πραγματικότητα,	 αφού	 του	

επιτρέπει	να	δίνει	απαντήσεις	σε	ένα	πλήθος	από	ερωτήματα	και	σύγχρονα	προβλήματα.		

Οργανώνοντας	λοιπόν,	τη	διδασκαλία	με	τη	χρήση	βιωματικών	μεθόδων	μάθησης,	που	είναι	

απαραίτητες	για	την	καλλιέργεια	ικανοτήτων	και	δεξιοτήτων	που	απαιτούνται	στον	21ο	αιώνα,	το	

παραμύθι	μπορεί	να	συμβάλει,	με	τρόπο	ελκυστικό,	στην	ολόπλευρη	διαμόρφωση	του	μαθητή.	

															Παράλληλα,	με	τη	δημιουργική	γραφή,	η	πρόσληψη	του	παραμυθιού	–λαϊκού	και	σύγχρονου–	

από	αποκλειστικά	παθητική	γίνεται	ενεργητική·	έτσι	η	εκλεκτική	συγγένεια	των	συγγραφικών	με	τις	

γλωσσικές	ασκήσεις	μόνο	ευχάριστη	και	ωφέλιμη	μπορεί	να	είναι	για	τους	μαθητές,	στο	μέτρο	που	οι	

οπτικές	γωνίες	της	διδασκαλίας	της	γλώσσας,	από	τη	μια,	και	του	λογοτεχνικού	γραμματισμού	από	

την	άλλη	παραμένουν	διακριτές	(Σουλιώτης	2012).	

														Με	 άλλα	λόγια,	η	δημιουργική	γραφή	 ανοίγει	δρόμο	σε	μαθητές	να	συνθέσουν	τις	εμπειρίες	

ζωής	 με	 τις	 γνώσεις	 που	 αποκτούν	 στην	 εκπαίδευση:	 να	 συνδυάσουν	 την	 ατομική	 εμπειρία	 της	

οικογενειακής	 και	 σχολικής	 ζωής	 με	 τις	 γνώσεις	 φυσικής	 ιστορίας	 και	 περιβάλλοντος	 σ’	 ένα	

φαντασιακό	επίπεδο:	και	μέσα	από	την	εφαρμογή	σύγχρονων	εκπαιδευτικών	μεθόδων	εμπλουτίζουν	

το	λεξιλόγιό	τους	και	κατανοούν	έννοιες	σχετικές	με	το	θέμα,	εκφράζονται	δημιουργικά	μέσα	από	το	

γραπτό	και	προφορικό	λόγο,	το	παιχνίδι,	τα	εικαστικά,	τη	μουσική.	

	

	«Και	πλάθοντας	γλυκά	το	παραμύθι,	

τα	διάφανα	ν’	απλώνω	δάχτυλά	μου	

σε	γνώριμες	σκιές	
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που	με	τη	λήθη	χειροπιαστές	

θα	χάνονται	μπροστά	μου.»	

Φαντασία	στο	τραγούδι	μιας	νυχτερινής	κιθάρας	

	Μαρία	Πολυδούρη	

	

1. Το παραμύθι 

Το	παραμύθι	προσφέρεται	για	πολλαπλές	και	ποικίλες	δραστηριότητες,	ατομικές	

ή	 ομαδικές,	 τέτοιες,	 που	 καλλιεργούν	 τη	 φαντασία	 και	 την	 επινοητικότητα	 των	

παιδιών,	 το	 συναίσθημα	 και	 την	 ανθρωπιά	 τους,	 τη	 δημιουργικότητα	 και	 την	

καλλιτεχνική	 τους	 δεξιότητα	 (Αναγνωστόπουλος	 ³1997).	 Το	 παραμύθι	

(λογοτεχνικό	 έργο	 που	 αποτυπώνει	 όψεις	 του	 κόσμου)	 καταγράφει	 μια	 –πολλές	

φορές	 δύσκολη	 και	 δυσάρεστη–	 πραγματικότητα,	 μετουσιώνει	 δημιουργικά	 και	

γόνιμα	 φοβικές	 καταστάσεις	 και	 κρίσεις	 άγχους	 και	 υποδεικνύει	 με	 τρόπο	

δημιουργικό	 υπεύθυνες	 στάσεις	 και	 αντιδράσεις.	 Μπορεί	 να	 βοηθήσει	 στην	

αναζήτηση	 ταυτότητας,	 στην	 κατανόηση	 του	 νοήματος,	 στην	 ενίσχυση	 της	

γλωσσικής,	 γνωστικής,	 ηθικής	 και	 κοινωνικής	 ανάπτυξης	 του	 παιδιού	 ενώ	 η	

αφηγηματική	 πράξη	 μπορεί	 να	 λειτουργήσει	 ως	 εναλλακτική	 πρόταση	 στις	

μαθησιακές	δυσκολίες	των	παιδιών	(Αυδίκος	1999).	Εισάγει	τα	παιδιά	στον	κόσμο	

της	 ηθικής	 συνείδησης,	 προβάλλοντας	 την	 επιδοκιμασία	 του	 Καλού	 και,	

ταυτόχρονα,	 την	 τιμωρία	 του	 Κακού	 και	 συμβάλλει	 στη	 δημιουργία	 σταθερών	

σχέσεων	 ανάμεσα	 στα	 παιδιά	 και	 στο	 γύρω	 φυσικό	 περιβάλλον	 με	 την	 πλούσια	

αναφορά	του	στον	κόσμο	των	πουλιών,	των	ζώων	του	δάσους,	των	δέντρων	κ.λπ.	

Το	παραμύθι	λειτουργεί	καθ’	όλη	την	ιστορική	διαδρομή	του	ανθρώπινου	γένους	

(Αναγνωστόπουλος	 ³1997)	 και	 συντροφεύει	 τον	 άνθρωπο	 από	 καταβολής	

κόσμου,	όταν	για	πρώτη	φορά	συνομίλησε	γύρω	από	τη	φωτιά.	Σύμφωνα	με	τον	

καθηγητή	 Μιχάλη	 Μερακλή,	 είναι	 το	 «αρχαϊκότερο	 διασωμένο	 είδος	 αφήγησης»,	

πράγμα	 που	 σημαίνει	 ότι	 κατά	 την	 πρωτόγονη	 εποχή	 της	 ανθρωπότητας	 αυτό	

υπήρξε	 η	 καλύτερη,	 ίσως,	 έκφραση	 της	 ζωής	 και	 των	 μυστηρίων	 της.	 Σ’	 αυτή	 τη	

σκοτεινή	 και	 δυσδιάγνωστη	 περίοδο	 φαίνεται	 ότι	 έχουν	 την	 καταγωγή	 τους	 τα	

θαυμαστά	 πλάσματα	 της	 φαντασίας	 που	 δημιούργησε	 ο	 λαός	 προκειμένου	 να	

ερμηνεύσει	 και	να	 εξευμενίσει	τις	αόρατες	φυσικές	 δυνάμεις	 (Αναγνωστόπουλος	

³1997).	
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Κατά	 τους	 ιστορικούς	 χρόνους	 λαϊκοί	 παραμυθάδες	 και	 προικισμένοι	

αφηγητές	διηγούνταν	σε	δημόσιους	ή	ιδιωτικούς	χώρους	φανταστικές	ιστορίες	σε	

μεικτό	 ακροατήριο,	 σε	 μικρούς	 και	 μεγάλους	 κι	 όχι	 αποκλειστικά	 σε	 παιδιά.	 Με	

την	 πάροδο	 των	 χρόνων	 όμως,	 ήδη	 από	 το	 19ο	 αι.	 παρατηρείται	 αυτό	 που	 ο	

Στίλπων	 Κυριακίδης	 αποκαλεί	 «αποπαίδωση»,	 δηλαδή,	 το	 παραμύθι	 γίνεται	

παιδικό	 (Αναγνωστόπουλος	 ³1997)	 και	 χρησιμοποιείται	 από	 τους	 μεγαλύτερους	

ως	 μέσο	 διαπαιδαγώγησης	 για	 τους	 μικρότερους	 σε	 ποικίλα	 θέματα,	 από	 τη	

διδασκαλία	 των	 ανθρώπινων	 αξιών	 (της	 καλοσύνης,	 της	 ευσπλαχνίας,	 της	

αλληλοβοήθειας)	έως	θέματα	σεξουαλικής	συμπεριφοράς	(Καπλάνογλου	³2006).	

Η	 αρχή	 των	 λαϊκών	 παραμυθιών	 στην	 πατρίδα	 μας	 τοποθετείται	 στην	 Αρχαία	

Ελλάδα∙	 αρκεί	 να	 θυμηθούμε	 τον	 Ηρόδοτο,	 που	 πλέκει	 την	 Ιστορία	 με	 τους	

πανάρχαιους	 μύθους,	 την	 Οδύσσεια	 του	 Ομήρου,	 ένα	 μεγάλο	 μαγικό	 παραμύθι,	

ενώ	 νωρίς,	 εξάλλου,	 ήδη	 κατά	 τους	 κλασικούς	 χρόνους	 απασχόλησε	 τους	

φιλοσόφους,	 κυρίως,	 η	 παιδαγωγική	 σημασία	 των	 μύθων	 και	 των	 παραμυθιών,	

καθώς	 και	 ο	 ρόλος	 όλων	 αυτών	 στην	 αγωγή	 και	 πνευματική	 καλλιέργεια	 των	

παιδιών	 (Αναγνωστόπουλος	 ³1997)	 με	 αντίστοιχες	 αναφορές	 στην	 Πολιτεία	

Πλάτωνος	(Βιβλ.	Β΄,	κεφ.	ΙΖ΄,	377)	και	στον	Πλούταρχο,	Περί	παίδων	αγωγής	(κεφ.	

5,	στ.	30).	

Για	τα	σημερινά	παιδιά	το	παραμύθι	λειτουργεί	μέσα	σ’	ένα	σύνθετο	κλίμα	

ψυχαγωγίας	 ως	 «λύτρωση»,	 «προειδοποίηση»	 και	 «προετοιμασία»,	 για	 να	

αντιμετωπίσει	το	σκληρό	και	αντιφατικό	κοινωνικό	περίγυρο	(Αναγνωστόπουλος	

³1997)	αλλά	ταυτόχρονα	δημιουργεί	αισιοδοξία	και	πίστη	στη	ζωή.	

Ο	 Bruno	 Bettelheim	 θεωρεί	 το	 παραμύθι	 αναγκαίο	 στοιχείο	 για	 την	

κοινωνικοποίηση	 των	 παιδιών,	 καθώς	 περιγράφει	 την	 παιδική	 ηλικία	 ως	 μια	

μακρά,	 συχνά	 επίπονη	 και	 αγωνιώδη	 προσπάθεια	 προς	 την	 ενηλικίωση.	 Το	

παραμύθι	 τούς	 προσφέρει	 μια	 αισιόδοξη	 οπτική	 της	 ανθρώπινης	 ύπαρξης,	

κρατώντας	 ταυτόχρονα	 ασφαλείς	 αποστάσεις	 από	 το	 άτομο,	 καθώς	 λέγεται	 ως	

μια	 φανταστική	 ιστορία.	 Ο	 καθένας	 θα	 μπορούσε	 να	 ταυτιστεί	 με	 το	 συνήθως	

ανώνυμο	 παραμυθιακό	 ήρωα,	 ο	 οποίος	 είναι	 ένα	 άτομο	 νεαρής	 ηλικίας	 και	 οι	

δοκιμασίες	που	θα	περάσει	θα	του	επιτρέψουν	να	μεγαλώσει,	να	παντρευτεί	και	

να	 κληρονομήσει	 ένα	 βασίλειο,	 δηλαδή	 να	 κυβερνά	 αντί	 να	 κυβερνιέται	

(Bettelheim	1991,	στο	Καπλάνογλου	³2006).	
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2. Το παραμύθι στο Δημοτικό Σχολείο (Αναγνωστικά, Ανθολόγια) 

Σύμφωνα	 με	 το	 απόσπασμα	 της	 αριθμ.	 5/17-7-2003	 πράξης	 του	 Τμήματος	

Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	του	Παιδαγωγικού	Ινστιτούτου	που	αναφέρεται	στο	

ελληνικό	 παραμύθι,	 «Το	 παραμύθι	 γενικώς	 εισάγει	 το	 παιδί	 στον	 κόσμο	 της	

πραγματικότητας	μέσα	 από	ένα	μυθικό	 δρόμο	και	 έτσι	 συντείνει	στην	ανάπτυξη	

της	 φαντασίας,	 της	 δημιουργικής	 και	 της	 αναλογικής	 σκέψης.	 Όσον	 αφορά	 στη	

γλωσσική	 ανάπτυξη,	 το	 παραμύθι	 βοηθά	 στην	 ανάπτυξη	 των	 εκφραστικών	

μέσων,	της	αφήγησης	και	στην	αισθητική	καλλιέργεια.	Με	το	παραμύθι	οι	μαθητές	

διαμορφώνουν	 θετικές	 αξίες	 και	 στάσεις	 μέσα	 από	 αλλεπάλληλες	 ταυτίσεις	 ή	

απορρίψεις	ηρώων.	Οι	ειδικοί	στην	Παιδική	Λογοτεχνία	υποστηρίζουν	ότι	το	λαϊκό	

παραμύθι	–και	η	λογοτεχνία	εν	γένει–	πρέπει	να	αποτελούν	στιγμή	απόλαυσης	και	

διασκέδασης	για	τους	μαθητές	και	όχι	άλλο	ένα	μάθημα	στο	συμβατικό	αναλυτικό	

και	ωρολόγιο	πρόγραμμα»	παρόλα	αυτά	δεν	προτείνεται	η	καθιέρωση	ξεχωριστής	

ώρας	 για	 το	 ελληνικό	 λαϊκό	 παραμύθι,	 αλλά	 συνιστάται	 η	 πιο	 συστηματική	

αξιοποίηση	της	στην	ώρα	της	Σχολικής	Ζωής	 στην	Πρώτη	και	στη	Δευτέρα	 τάξη	

του	 Δημοτικού	 Σχολείου	 ενώ	 το	 Τμήμα	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 του	

Παιδαγωγικού	Ινστιτούτου	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	προαναφερόμενες	προτάσεις	

των	 μελών	 του	 «εισηγείται	 τη	 συστηματική	 αξιοποίηση	 του	 Ελληνικού	 Λαϊκού	

Παραμυθιού	στις	Α'	και	Β'	τάξεις	του	Δημοτικού	στην	ώρα	της	Σχολικής	Ζωής	και	

στην	Ευέλικτη	Ζώνη,	καθώς	και	τη	σύνδεση	του	με	άλλα	μαθήματα,	όπως	είναι	η	

Γλώσσα,	το	Ανθολόγιο,	η	Μελέτη	Περιβάλλοντος	και	η	Αισθητική	Αγωγή	ενώ	στις	

μεγαλύτερες	 τάξεις	 το	 ελληνικό	 λαϊκό	 παραμύθι	 και	 οι	 λαϊκές	 παραδόσεις	 θα	

αξιοποιούνται	 περιστασιακά,	 σύμφωνα	 με	 τις	 προδιαγραφές	 των	 νέων	

Διαθεματικών	Ενιαίων	Προγραμμάτων	Σπουδών	(ΔΕΠΠΣ	και	ΑΠΣ)».	

	

3. Η Δημιουργική Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο   

Το	 μάθημα	 της	 Δημιουργικής	 Γραφής	 δεν	 έχει	 ακόμα	 επίσημα	 εισαχθεί	 στο	

αναλυτικό	 πρόγραμμα	 της	 Πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης.	 Μπορεί	 όμως	 να	 βρει	

εισόδους,	 διόδους	 ή	 μόνο	 μικρές	 χαραμάδες	 σε	 πολλά	 –αν	 όχι	 σ’	 όλα	 τα–	

μαθήματα,	 ανεξαρτήτως	 του	 γνωστικού	 αντικειμένου	 ή	 της	 προσέγγισης	

διδασκαλίας.	Μπορεί	να	εφαρμοστεί	στα	μαθήματα	της	Γλώσσας-Λογοτεχνίας,	της	
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Ξένης	 Γλώσσας,	 στην	 Ευέλικτη	 Ζώνη,	 την	 Αισθητική	 Αγωγή	 και	 σε	 έκτακτες	

περιπτώσεις	όπως	σε	επετείους,	εορτές,	στο	πλαίσιο	της	Σχολικής	Ζωής-Σχολικής	

Βιβλιοθήκης	και	Φιλαναγνωσίας.	

	

4. Αφόρμηση 

Ο	κύριος	όγκος	των	δραστηριοτήτων/ασκήσεων	που	παρουσιάζονται	παρακάτω	

πραγματοποιήθηκε	 το	 Σάββατο	 10	 Νοεμβρίου	 2012	 κατά	 τη	 διάρκεια	

εργαστηρίου	 «Δημιουργικής	 Γραφής	 και	 Αφήγησης	 Παραμυθιού»	 για	

μαθητές/τριες	 Δημοτικού	 8	 μέχρι	 12	 χρονών	 διήμερου	 λαογραφικού	

αφιερώματος,	που	διοργανώθηκε	από	το	Σύνδεσμο	Φιλολόγων	Ν.	Μεσσηνίας	στο	

πλαίσιο	εορτασμού	με	αφορμη� 	τη	συμπλη� ρωση	200	ετω� ν	απο� 	την	α΄	ε�κδοση	του	

έργου	των	αδελφών	Γκριμ.	

    Άκου… πες μια ιστορία  

Παραμύθια,	 ιστορίες	 κι	 αινίγματα	 με	 πρίγκιπες,	 μάγισσες	 και	 ξωτικά	 από	 τις	

συλλογές	των	αδελφών	Γκριμ	θα	μας	ταξιδέψουν	πίσω	στο	χρόνο	εκεί	που	τ’	όνειρο	

μπερδεύεται	με	την	αλήθεια	και	όλα	μπορούν	να	συμβούν.	

														Με	μουσική,	τραγούδι,	χορό	και	παιχνίδι	ελάτε	να	ζωντανέψουμε	μαζί	τους	

ήρωες	των	αγαπημένων	μας	παραμυθιών.	

	

5. Στοχοθεσία 

Στόχος	του	εργαστηρίου	και	της	διδασκαλίας	του	παραμυθιού	είναι	η	γνωριμία	με	

το	 συγκεκριμένο	 αφηγηματικό	 είδος	 και	 η	 καλλιέργεια	 της	 αγάπης	 για	 το	

παραμύθι,	 καθώς	 προσφέρει	 ζωντάνια	 στο	 μάθημα	 της	 γλώσσας,	 τα	 παιδιά	

ασκούνται	 στην	 παραγωγή	 και	 χρήση	 του	 γραπτού	 λόγου,	 η	 αφηγηματική	 τους	

ικανότητα	βελτιώνεται	και	το	λεξιλόγιό	τους	εμπλουτίζεται	και	ως	δραστηριότητα	

ενδείκνυται	 για	 μαθητές	 που	 αντιμετωπίζουν	 ειδικά	 μαθησιακά	 προβλήματα	

(Αυδίκος	1999).		

	 Οι	 μαθητές	 εξοικειώνονται	 με	 όσο	 το	 δυνατόν	 περισσότερα	

είδη/κατηγορίες	παραμυθιών	και	μπορούν	να	διακρίνουν	το	λαϊκό/παραδοσιακό	

(μαγικό)	από	το	έντεχνο/λογοτεχνικό/ενυπόγραφο	(π.χ.	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν,	

Όσκαρ	 Ουάιλντ)	 ή	 το	 σύγχρονο	 παραμύθι	 (αστικό,	 φανταστικό),	 ενώ	 εξίσου	
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σημαντική	 είναι	 η	 σύνδεσή	 του	 με	 άλλα	 είδη	 του	 προφορικού	 λόγου	 όπως	

δημοτικά	τραγούδια,	μύθους,	ανέκδοτα,	αινίγματα,	παροιμίες	(Χοντολίδου	2004).	

Με	το	παραμύθι	καλλιεργείται	η	ενσυναίσθηση	και	η	συναισθηματική	νοημοσύνη	

των	παιδιών,	τα	οποία	εκφράζουν	σκέψεις	και	συναισθήματα,	αποκτούν	καλύτερη	

επικοινωνία	 μεταξύ	 τους	 δουλεύοντας	 σε	 ομάδες	 και	 αναπτύσσουν	 κοινωνικές	

σχέσεις,	 ανταλλάσσουν	 εμπειρίες,	 ιδέες,	 σκέψεις	 και	 έρχονται	 σε	 επαφή	 με	

διαφορετικές	μορφές	τέχνης,	όπως	το	κολάζ,	 η	ζωγραφική	και	η	δραματοποίηση	

κειμένου.		

	 Παράλληλα	κατορθώνουν	να	λυτρωθούν	από	φόβους,	αγωνίες,	αμφιθυμίες		

και	 ενδοσυγκρούσεις	 και	 μέσα	 από	 τρόπους	 δημιουργικούς	 οι	 μαθητές	

ανακαλύπτουν	το	πώς	να	φτάσεις	στη	γνώση,	γεγονός	πολλές	φορές	ψυχαγωγικό	

και	ενδιαφέρον.		

	

6. Μεθοδολογία 

•	 Υιοθετήθηκαν	 ενεργητικές	 μέθοδοι	 διδασκαλίας	 (μέθοδος	 project,	 χρήση	

πολλαπλών	πηγών).	

•	Χρησιμοποιήθηκαν	οι	Νέες	Τεχνολογίες	με	αναζήτηση	δικτυακών	τόπων-	πυλών	

και	αναπτύχθηκαν	δεξιότητες	πλοήγησης	στο	internet.	

•	Αντιμετωπίστηκαν	κριτικά	οι	κατάλληλες	πληροφορίες.		

•	 Αναδείχτηκαν	 όσοι	 μαθητές	 έχουν	 ιδιαίτερες	 κλίσεις	 και	 δεξιότητες	 στον	

καλλιτεχνικό	τομέα	(συγγραφή-μίμηση-εικονογράφηση).	

•	 Οι	 μαθητές	 είχαν	 επικοινωνιακή	 σχέση	 με	 τον	 πολιτισμό,	 την	 πολιτιστική	 μας	

κληρονομιά	και	ταυτότητα	μέσα	από	βιωματική	διαδικασία.		

•	Ασκήθηκαν	στην	παραγωγή	προφορικού	και	γραπτού	λόγου.	

•	Καλλιεργήθηκε	η	ομαδικότητα	και	η	ενεργητική	μάθηση.	

	

7. Εργασία- Ασκήσεις 

Οι	 δημιουργικές	 δραστηριότητες	 δεν	 εφαρμόζονται	 άκαμπτα	 και	 ομοιόμορφα.	

Αντίθετα	 ανατροφοδοτούνται	 από	 τα	 ενδιαφέροντα,	 τις	 δεξιότητες	 και	 τις	

ανάγκες	 των	 συγκεκριμένων	 κάθε	 φορά	 μαθητών	 και	 ο	 δάσκαλος	 με	 διακριτική	

παρουσία	 οφείλει	 να	 είναι	 έτοιμος	 να	 τροποποιεί	 είτε	 τους	 στόχους	 του	 είτε	 τις	

προεπιλεγμένες	 ενέργειές	 του	 ανταποκρινόμενος	 έτσι	 στις	 ανάγκες	 των	 παιδιών	
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(Κούσουλας	 2001)	 αφού	 σύμφωνα	 με	 τον	 Τζιάνι	 Ροντάρι	 καθίσταται	

«πυροκροτητής	μιας	έκρηξης	μόνο».		

    Παραμυθοζέσταμα 

    Καταιγισμός ιδεών brainstorming 

Τα	παιδιά	καλούνται	να	γράψουν	όσο	το	δυνατόν	περισσότερες	λέξεις	σχετικές	με	

το	παραμύθι,	τίτλους	παραμυθιών	ή	ονόματα	ηρώων.	

    Κρυπτόλεξο 

Δίνουμε	 στα	 παιδιά	 ένα	 κρυπτόλεξο	 και	 τα	 καλούμε	 να	 βρουν	 όσο	 το	 δυνατόν	

περισσότερες	λέξεις	σχετικές	με	παραμύθια	(2	βαθμοί)	ή	όχι	(1	βαθμός).	Κατόπιν	

τα	παροτρύνουμε	να	φτιάξουν	το	δικό	τους	κρυπτόλεξο	και	να	το	ανταλλάξουν	με	

μια	άλλη	ομάδα.	

Σ	 Ε	 Α	 Ι	 Α	 Ν	 Τ	 Ε	 Ρ	 Σ	 Ε	 Ν	 Α	 Κ	 Ι	 Λ	
Κ	 Ο	 Κ	 Κ	 Ι	 Ν	 Ο	 Σ	 Κ	 Ο	 Υ	 Φ	 Ι	 Τ	 Σ	 Α	
Α	 Π	 Ο	 Χ	 Ι	 Ο	 Ν	 Α	 Τ	 Η	 Χ	 Α	 Δ	 Ι	 Τ	 Μ	
Ρ	 Α	 Μ	 Η	 Δ	 Α	 Χ	 Τ	 Υ	 Λ	 Α	 Κ	 Η	 Σ	 Ο	 Ι	
Α	 Ν	 Α	 Β	 Ω	 Λ	 Υ	 Κ	 Ο	 Σ	 Ν	 Α	 Ν	 Ο	 Σ	 Α	
 

    Αναγραμματισμός 

Δίνω	μια	λέξη-	παραμυθιακό	στοιχείο.	Βρίσκω	όσο	περισσότερες	λέξεις	μπορώ.	

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ		

ΚΑΤΙ,	 ΚΙΣΣΑ,	 ΣΚΥΦΤΟΣ,	 ΣΚΟΥΦΙ,	 ΣΚΟΥΦΟΙ,	 ΣΚΟΥΦΟΣ,	 ΚΟΥΦΟΣ,	 ΚΟΥΦΟΙ,	

ΚΟΚΚΙΝΟΣ,	 ΚΟΣΚΙΝΟ,	 ΚΟΥΚΙ,	 ΚΟΥΚΟΣ,	 ΚΟΦΤΟΣ,	 ΟΥΦΟ,	 ΚΟΚΚΟΣ,	 ΚΑΚΟΣ,	

ΚΑΤΣΙΚΙ,	ΦΑΚΟΣ,	ΦΙΚΟΣ,	ΦΙΣΚΑ	,	ΦΟΥΣΤΑ,	…	

και	φτιάχνω	μ’	αυτές	μια	καινούργια	ιστορία.		

    Ακροστιχίδα  

Α)	Ακροστιχίδα	με	το	όνομα	μου	ή	το	όνομα	του	φίλου	μου	(με	επίθετα	που	με/τον	

χαρακτηρίζουν)	

Μοναδική	

Ανεξάρτητη	

Ριψοκίνδυνη	

Θαρραλέα	

Αγαπημένη	

Β)	Ή	φτιάχνοντας	μια	πρόταση	
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Μόνο	όταν	τα	

Αγαπημένα	της	παραμύθια	διαβάζει	

Ρεμβάζει	σε	

Θάλασσες	

Ανεμελιάς.	

Γ)	Ή	χρησιμοποιώντας	λέξεις	ή	τίτλους	παραμυθιών	

Μαρούλα	

Άλογο	που	μιλά	(Φαλάντα)	

Ρεβυθάκης/	Ρεβυθοκοντούλης	

Θάνατος	

Αδέλφια	

Δ)	Ακροστιχίδα	με	το	όνομα	αγαπημένου	ήρωα	παραμυθιού	

Δέντρο		

Αράχνη	

Χήνα	

Τσεκούρι	

Υφάντρα	

Λυχνάρι	

Αρκούδα	

Καρύδι	

Ήλιος	

Σκοτάδι	

    Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

    Ποιητικός λόγος- δίστιχα  

Πολύ	συχνά	συναντάμε	σε	πολλά	παραμύθια	μικρά	ποιήματα,	δίστιχα,	αινίγματα	ή	

παροιμίες.	 Κατά	 τη	 συγγραφή	 ενός	 παραμυθιού	 όταν	 η	 έμπνευση	 μας	

εγκαταλείπει	ή	όταν	βρισκόμαστε	σε	αμηχανία,	ένα	δίστιχο	μας	δείχνει	το	δρόμο.	

Δίνουμε	 στα	 παιδιά	 ζεύγη	 λέξεων	 που	 ομοιοκαταληκτούν	 ή	 ζητάμε	 απ’	 αυτά	 να	

βρουν	 τα	 ζεύγη	 και	 τα	 ενθαρρύνουμε	 να	 γράψουν	 τα	 δικά	 τους	 δίστιχα	 ή	 μικρά	

ποιήματα.		

χέρι-	πανέρι	

χορεύω-	μαζεύω	
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διπλώνω-	κυκλώνω	

γνέφει-	γνέθει	

Ποια	’ν’	η	κόρη	που	μου	γνέφει	

και	μαλλί	στη	ρόκα	γνέθει;	

Άπλωσα	ψηλά	το	χέρι	

μα	ήταν	άδειο	το	πανέρι.	

    Διασκευή σε ποίημα 

Διαβάζουμε	ένα	παραμύθι	και	το	κάνουμε	ποίημα,	αλλά	και	αντίστροφα,	δίνουμε	

στα	παιδιά	ένα	ποίημα	και	το	διασκευάζουν	σε	παραμύθι.	

    Παραμυθοπαιχνίδι 

Τα	 παιδιά	 διαλέγουν	 από	 ένα	 κουτί	 ή	 καλάθι	 με	 καρτέλες	 που	 περιέχουν	

(λειτουργίες	του	Προπ)	έναν:		

ήρωα	

αντιήρωα	

δωρητή-	βοηθό			

μαγικό	μέσο	

απαγόρευση-	παράβαση	

δολιοφθορά	

αναχώρηση-	αποστολή	(ήρωα)	

μεταφορά	

πάλη-	νίκη	(ανταγωνιστή)	

επιστροφή	(διάσωση).	

Ή	εναλλακτικά	ρίχνουν	ζάρια	για	κάθε	κατηγορία	και	κυκλώνουν	τη	λέξη	

που	έφεραν.	Χρησιμοποιώντας	τις	λέξεις	προσπαθούν	να	γράψουν	ένα	παραμύθι	ή	

μια	ιστορία. 

ΗΡΩΕΣ	 ΤΟΠΟΣ	 ΧΡΟΝΟΣ	 ΜΑΓΙΚΟ	
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ	 ΒΟΗΘΟΣ	
	
	

	
ΒΑΣΙΛΙΑΣ	 ΔΑΣΟΣ	 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ	ΝΥΧΤΑ	 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	 ΜΑΓΙΣΣΑ	 ΑΛΕΠΟΥ	

	
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ	

	
ΠΟΤΑΜΙ	 ΚΡΥΟ	ΠΡΩΙΝΟ	 ΜΗΛΟ	 ΜΑΓΟΣ	 ΑΕΤΟΣ	

ΚΥΝΗΓΟΣ	 ΛΙΜΝΗ	 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ	ΝΥΧΤΑ	 ΜΑΝΤΗΛΙ	 ΔΡΑΚΟΣ	 ΥΠΗΡΕΤΗΣ	
	

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ	 ΠΟΛΗ	 ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ	 ΑΛΟΓΟ	 ΓΙΓΑΝΤΑΣ	 ΓΙΑΤΡΟΣ	
	

ΜΥΛΩΝΑΣ	
	

ΚΑΣΤΡΟ	 ΚΑΤΑΜΕΣΗΜΕΡΟ	 ΠΟΥΛΙ	 ΝΑΝΟΣ	 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ	
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    Παραμύθια από την ανάποδη  

				Κιτρινοσκουφίτσα		

Αντί	να	δώσουμε	τον	τίτλο	ενός	παραμυθιού	όπως	είναι	γνωστός	στα	παιδιά	τον	

αλλάζουμε	και	τους	ζητάμε	να	μας	περιγράψουν	τη	δική	τους	εκδοχή	 βασισμένη	

στα	νέα	δεδομένα	(Ροντάρι	2003).	 Για	παράδειγμα,	η	Κοκκινοσκουφίτσα	γίνεται	

Κιτρινοσκουφίτσα	 και	 μπερδεύεται	 στα	 κιτρινολούλουδα	 και	 τις	 μαργαρίτες	 ή	

Πρασινοσκουφίτσα	 και	 είναι	 αδύνατο	 για	 το	 λύκο	 να	 την	 ξεχωρίσει	 μέσα	 στο	

δάσος.	

Ή	 γίνεται	 Κιτρινοσκουπίτσα	 και	 κόβει	 ξερές	 αφάνες	 και	 θάμνους	 για	 να	

φτιάξει	 και	 να	 πουλήσει	 τις	 κίτρινες	 σκούπες	 της,	 καταστρέφοντας	 έτσι	 τη	

χλωρίδα	 του	 δάσους.	 Καταζητείται	 από	 τους	 οικολόγους	 και	 οι	 «λύκοι	 βγαίνουν	

παγανιά»	για	να	αναστείλουν	την	παράνομη	δραστηριότητά	της.		

    Αινίγματα 

Συχνό	φαινόμενο	στα	λαϊκά	παραμύθια	είναι	και	τα	αινίγματα.	Τα	παιδιά	μπορούν	

να	 χρησιμοποιήσουν	 αινίγματα	 που	 ήδη	 γνωρίζουν	 ή	 δικά	 τους	 καινούργια	

χρησιμοποιώντας	3	αναλογίες.		

Της	φωλιάς	σου	είναι	το	μάτι	

που	το	κλείνεις	κάθε	βράδυ.	

	παράθυρο	

    Άλλες δραστηριότητες 

α)	Τα	παιδιά	διαβάζουν	τα	αγαπημένα	τους	παραμύθια	ή	τα	αφηγούνται.	

β)	Μπορούν	περισσότερα	παιδιά	να	αφηγηθούν	το	ίδιο	παραμύθι.	

γ)	Xωρίζονται	σε	ομάδες	και	γράφουν	το	παραμύθι.		

ΓΕΩΡΓΟΣ	
	

ΠΑΛΑΤΙ	 ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ	
ΠΡΩΙΝΟ	

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ	 ΜΗΤΡΥΙΑ	 ΑΔΕΡΦΟΣ	

ΨΑΡΑΣ	 ΣΠΗΛΙΑ	 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ	
ΑΠΟΓΕΥΜΑ	

ΚΛΕΙΔΙ	 ΛΥΚΟΣ	 ΠΑΠΑΣ	
	

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ	 ΜΥΛΟΣ	 ΜΕΤΑ	ΤΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
ΣΤΗΝ	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	

ΦΛΟΥΡΙ	 ΒΑΣΙΛΙΑΣ	 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ	
	

ΔΗΜΑΡΧΟΣ	 ΧΩΡΑΦΙ	 ΑΠΟΒΡΑΔΟ	 ΣΠΑΘΙ	 ΣΤΟΙΧΕΙΟ	 ΞΩΤΙΚΟ	
	

ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ	 ΕΚΚΛΗΣΙΑ	 ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ	 ΨΩΜΙ	 ΞΩΤΙΚΟ	 ΗΛΙΟΣ	
	

ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ	 ΓΕΦΥΡΙ	 ΞΗΜΕΡΩΜΑ	 ΓΡΑΜΜΑ	 ΑΡΚΟΥΔΑ	 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	
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δ)	Δίνω	ένα	παραμύθι	και	βάζω	τα	παιδιά	να	γράψουν	διαλόγους	σε	τέσσερα	π.χ.	

σημεία	του	παραμυθιού.	Επομένως,	φτιάχνω	ένα	θεατρικό	παραμύθι,	που	μπορώ	

να	το	δραματοποιήσω	με	αναπαράσταση	σκηνών	και	ρόλων.	

ε)	Παίζω	κουκλοθέατρο.	

στ)	 Εικονογραφούν	 το	 παραμύθι	 εκδιπλώνοντας	 την	 καλλιτεχνική	 τους	

ευαισθησία.		

ζ)	Δίνουμε	στο	παιδί-	ομάδα	μια	φωτογραφία	ή	ένα	έργο	τέχνης	και	του	ζητάμε	να	

γράψει	την	ιστορία/	παραμύθι.	

η)	Δίνουμε	πέντε	λέξεις	σχετικές	με	το	παραμύθι	και	μια	άσχετη	και	ζητάμε	από	τα	

παιδιά	να	ενσωματώσουν	την	άσχετη	λέξη	στην	ιστορία.		

π.χ.	Η	χηναρού/	Το	κορίτσι	που	έβοσκε	τις	χήνες.	

Αρραβωνιαστικός,	ταξίδι,	υπηρέτρια,	παλάτι,	αγρός,	εφημερίδα.	

θ)	Παραμύθι	για	το	 όνομά	μου	 ή	παραμύθι	για	το	 όνομα	του	φίλου	 μου.	Γιατί	τι	

είναι	 ένα	 παραμύθι	 παρά	 η	 ιστορία	 του	 ονόματος	 του	 ήρωα;	 Η	 χηναρού,	 ο	

Κοντορεβυθούλης	ή	ο	Δαχτυλάκης,	η	Σταχτοπούτα,	η	Χιονάτη.		

ι)	 Ξεκινώ	 να	 αφηγούμαι	 το	 αγαπημένο	 μου	 παραμύθι	 και	 τα	 υπόλοιπα	 παιδιά	

δίνουν	τη	δική	τους	συνέχεια	ή	το	δικό	τους	τέλος	στο	παραμύθι.	

ια)	Αλλάζουμε	το	τέλος	του	παραμυθιού.		

Τι	έγινε	μετά	το	τέλος	η	Κοκκινοσκουφίτσα,	η	Σταχτοπούτα,	η	Χιονάτη	και	οι	εφτά	

νάνοι,	η	Ωραία	Κοιμωμένη;		

Κι	 έζησαν	 αυτοί	 καλά	 κι	 εμείς	 καλύτερα	 ή	 αμέσως	 μετά	 τον	 πρίγκηπα	 (κυνηγό)	

άρχισαν	τα	δύσκολα;		

Έζησαν	αυτοί	κακά,	στραβά	κι	ανάποδα	γιατί	…		

ιβ)	Συλλέγουμε	παραδοσιακά	παραμύθια	από	συγγενείς,	γνωστούς	και	φίλους,	τα	

καταγράφουμε,	τα	εικονογραφούμε.	

ιγ)	Φτιάχνουμε	μια	συλλογή.	

ιδ)	Φτιάχνουμε	ένα	σταυρόλεξο	με	θέμα	ένα	παραμύθι.	

ιε)	Δίνω	ένα	κομμάτι	της	 ιστορίας	στα	παιδιά	κι	εκείνα	γράφουν	τη	 συνέχεια.	 Τι	

πρόκειται	να	γίνει	μετά;	

ιστ)	Ή	τους	ζητώ	να	αλλάξουν	τα	επίθετα	που	υπάρχουν	στο	παραμύθι.	

ιζ)	Τους	απαγορεύω	τη	χρήση	ενός	συγκεκριμένου	γράμματος	και	έτσι	πρέπει	να	

πουν	την	ίδια	ιστορία	χρησιμοποιώντας	διαφορετικές	λέξεις	(λιπόγραμμα).	
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    Κι άλλες δραστηριότητες 

Διοργανώνουμε	μια	βραδιά	παραμυθιού,	ανταλλάσσουμε	ή	χαρίζουμε	παραμύθια	

ή	 περιοδικά	 στους	 συμμαθητές	 μας	 ή	 στη	 βιβλιοθήκη	 του	 σχολείου,	

παρουσιάζουμε	 βιβλία,	 παραμύθια,	 αφίσες,	 συλλογές	 ή	 παραμυθοκριτικές	 στους	

συμμαθητές	μας	ή	στον	πίνακα	ανακοινώσεων.		

	

8. Αξιολόγηση 

 Η	 αξιολόγηση	 που	 θα	 γίνεται	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς	 και	 τους	 μαθητές	

πρέπει	να	είναι	συνεχής,	ατομική	και	ομαδική.	

 Ερωτηματολόγιο	στην	αρχή	και	το	τέλος	του	προγράμματος	για	προσδιορισμό	

αναγκών	και	προσδοκιών.	

 Αξιολόγηση	τόσο	του	κάθε	σταδίου	της	εργασίας,	όσο	και	συνολικά,	με	βάση	

τους	στόχους	που	τέθηκαν	αρχικά.	Συζήτηση	για	τον	τρόπο	που	εργάστηκαν	και	

τα	προβλήματα	που	αντιμετώπισαν.	

 Αξιολόγηση	 διαδικασίας:	 αυτοαξιολόγηση	 (τι	 κάναμε	 σωστά	 και	 τι	 λάθος,	 τι	

βελτιώσεις	μπορούν	να	γίνουν),	ομαδική	αξιολόγηση.		

 Αξιολόγηση	 αποτελέσματος:	 βαθμός	 συμμετοχής,	 αξιοποίηση	 εκπαιδευτικού	

υλικού	και	γνώσεων,	χρήση	νέων	τεχνολογιών.	

 Επανατροφοδότηση	 στόχων:	 ανάπτυξη	 συναισθήματος	 αλληλεγγύης	 και	

δημιουργία	κλίματος	εμπιστοσύνης	στην	ομάδα.	

 Στο	 τέλος	 θα	 δοθεί	 ειδικό	 ερωτηματολόγιο	 το	 οποίο	 θα	 συμπληρώσουν	

ανώνυμα	οι	μαθητές,	ώστε	έτσι	να	τους	δοθεί	η	δυνατότητα	να	κάνουν	υποδείξεις	

σχετικές	με	την	όλη	διαδικασία	διεξαγωγής	του	μαθήματος.		

	

9. Συμπεράσματα 

Είναι	 προφανές	 ότι	 μέσα	 από	 όλες	 αυτές	 τις	 δραστηριότητες	 προκύπτει	 ο	

πολλαπλός	 στόχος	 του	 παραμυθιού	 στο	 σχολείο,	 που	 είναι	 ψυχαγωγικός,	

γνωστικός,	γλωσσικός,	ηθικός,	συναισθηματικός,	δημιουργικός,	αισθητικός	κ.λπ.	

Τα	 παιδιά	 μπόρεσαν	 μέσω	 της	 δημιουργικής	 γραφής	 και	 της	 ενεργητικής	

μάθησης	 να	 κατανοήσουν,	 να	 αναδιηγηθούν,	 να	 εκφράσουν	 σκέψεις	 και	

συναισθήματα,	 να	 καλλιεργήσουν	 κοινωνικές	 σχέσεις	 και	 πνεύμα	 ομαδικότητας,	
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να		ασκηθούν	στην	παραγωγή	και	χρήση	του	προφορικού	και	γραπτού	λόγου,	να	

χρησιμοποιήσουν	 τη	 φαντασία	 και	 τη	 δημιουργικότητά	 τους,	 να	 ενισχύσουν	 την	

αυτενέργεια,	την	αυτοπεποίθηση	και	την	αγάπη	τους	για	το	παραμύθι,	 	το	βιβλίο	

και	-θέλουμε	να	ελπίζουμε-	για	το	σχολείο.	

	 Τα	 παιδιά	 κατόρθωσαν	 με	 το	 μαγικό	 ραβδί-	 μολύβι	 να	 ξετυλίξουν	 το	

κουβάρι	της	αφήγησης	και	να	τιθασεύσουν	τους	δράκους	των	παραμυθιών	μέσα	

στο	δάσος	της	γραφής.		
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